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 يتبع باب القياس

 القٌاس؟ ثبوت على االستدالل فً القاعدة هً ما

 .القٌاس استعمال على دلٌل فإنه التعلٌل أسالٌب من أسلوب بأي معلَّال جاء حكم كل

 
 

 ؟إجماال القٌاس توثبما هً أدلة 

 .واإلجماع والسنة الكتاب

 

 الكتاب؟ من دلةاأل اذكري بعض
 
ٌْسَ ): تعالى هللا قال - َماَواتِ  َخَلقَ  الَِّذي أََوَل ْخلُقَ  أَنْ  َعَلى ِبَقاِدر   َواألَْرضَ  السَّ  هذا:  (ِمْثَلُهمْ  ٌَ

، أمر   فً قٌاس   ًٍّ َماَواتِ  َلَخْلقُ ): تعالى قال. دونه ما على قادر األكبر على فالقادر كون  السَّ
 (النَّاسِ  ْلقِ خَ  ِمنْ  أَْكَبرُ  َواألَْرِض 

ْلَنا): تعالى هللا قول - َماءِ  ِمنَ  َوَنزَّ ا َماء   السَّ  َوالنَّْخلَ * اْلَحِصٌدِ  َوَحبَّ  َجنَّات   ِبهِ  َفأَْنَبْتَنا ُمَباَرك 
َنا لِْلِعَبادِ  ِرْزق ا* َنِضٌد   َطْلع   َلَها َباِسَقات   ٌْ ٌَ ا َبْلَدة   ِبهِ  َوأَْح ت  ٌْ  من جالخرو (: اْلُخُروجُ  َكَذلِكَ  َم
ْومَ ): تعالى قال ٌخرجون، ثم قبورهم، فً فٌنبتون مطر، علٌهم ٌنزل القبور، ْخُرُجونَ  ٌَ  ِمنَ  ٌَ
ا األَْجَداثِ   مخضرة، فتصبح المطر علٌها فٌنزل نبات فٌها لٌس ٌابسة هامدة األرض (ِسَراع 

 .فً أمر كونً قٌاس فهذا

َقِسم   وىو  ِفيوِ  اْلِعّلة   كاَنتْ  َما :اْلِعلَّةِ  َفِقَياس  .  َشَبو   َوِقَياس   - د اللة   أو ِداللة   أو - َدالَلة   َوِقَياس   ِعّلة ، ِقَياس   :أْقَسام   َثالثَةِ  ِإَلى يَ ن ْ
 .م وِجَبة  

 .م وِجَبة   َتك ون   َوال اْلح ْكِم، َعَلى َدالَّة   اْلِعلَّة   َتك ونَ  َأنْ  :َوى وَ  اآلَخِر، َعَلى النَِّظيَرْينِ  بَِأَحدِ  االْسِتْدالل   ى وَ  :الدَّالَلةِ  َوِقَياس  

ا َمابَِأْكَثِرىِ  فَ ي  ْلَحق   َأْصَلْينِ  بَ ْينَ  اْلم تَردِّد   اْلَفْرع   ى وَ  :الَشَبوِ  َوِقَياس    .َشبَ ه 

 اْلَخْصَمْينِ  بَ ْينَ  بَ ْينَ  َعَلْيوِ  م ت ََّفق   ِبَدلِيل   ثابِت ا َيك ونَ  َأنْ  األصلِ  َشْرطِ  ِمنْ . وَ لألْصل م َناسب ا َيك ونَ  َأنْ  اْلَفْرعِ  َشْرطِ  ِوِمنْ 
 .ن اَوَمعْ  َلْفظ ا تَ ْنَتِقض   َفاَل  َمْعل والتَِها، ِفي تطَِّردَ  َأنْ  الِعلَّةِ  َشْرطِ  َوِمنْ 

 .ِلْلِعلَّة اْلَمْجل وب   ى وَ  َوالح ْكم   للح ْكِم، اْلَجالَِبة   ِىيَ  :ِواْلِعّلة  
 َما ةِ الشَّرِيعَ  ِفي ي وَجدْ  َلمْ  َفِإنْ  الشَّرِيَعة ، أَبَاَحْتو   َما إال الَحظرِ  َعَلى اأَلْشَياءِ  َأْصلَ  ِإنَّ  :يَ ق ول   َمنْ  النَّاسِ  َفِمنَ  َواإِلبَاَحة   اْلَحْظر   َوَأمَّا
، َوى وَ  بِاأَلْصلِ  فَ ي َتمَسك   اإلبَاَحةِ  َعَلى َيد ل    َما ِإال اإلبَاَحة   اأَلْشَياءِ  ِفي اأَلْصلَ  َأنَّ  َوى وَ  ، َذِلكَ  ِبضدِّ  يَ ق ول   َمنْ  النَّاسِ  وِمنَ  الَحْظر 

ه م الشَّْرع ، َحَظَره    بِالت ََّوق فِ  َقالَ  َمن َوِمن ْ
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َساءَ  َفاْعَتِزلُوا ﴿ -: وتعالى تبارك - قوله -  فعلّل: (  أََذى ُهوَ  قُلْ  ﴿:قوله بعد ﴾ اْلَمِحٌِض  فًِ النِّ
 .أذى الحٌض أن ألجل الحائض باعتزال األمر

َطانُ  ٌُِرٌدُ  إِّنَما ﴿:والمٌسر الخمر فً - وتعالى تبارك -هقول - ٌْ َنُكمُ  ٌُوقِعَ  أَن الشَّ ٌْ  اْلَعَداَوةَ  َب
ِسرِ  اْلَخْمرِ  فًِ َواْلَبْغَضاء ٌْ  من فٌهما ٌقع ماألجل  المٌسرو الخمر عن النهً : علّل ﴾ َواْلَم
 .المفاسد

 
 

 السنة؟ من األدلة اذكري بعض

 )مالصو قضاء عن سألته لما الصحٌحٌن فً والحدٌث للخثعمٌة وسلم علٌه هللا صلى قوله -
ته؟ أَُكنت دٌن   أَِبٌك على كانَ  لو أرأٌتِ  ٌَ نُ  :َقالَ  َنَعْم، :َقاَلت قاِض ٌْ ِ  َفَد  قال ،( َضىٌُقْ  أَنَّ  أََحق   هللاَّ
 (الخلق دٌن على تعالى دٌنه قضاء وجوب بقٌاس أمر فهذا: )الباجً اإلمام ومنهم العلماء

ْنقُصُ ) قال التمر فً الربا تعلٌل فً وسلم علٌه هللا صلى قوله - ٌَ َطبُ  أَ ِبَس؟ إَِذا الر  ٌَ )  

ها )وسلم علٌه هللا صلى قوله - ، لٌستْ  إِنَّ ها بنجس  افٌنَ  منَ  إنَّ وَّ افاتِ  لٌُكمع الطَّ وَّ  (والطَّ

َما)االستئذان فً والسالم الصالة علٌه قوله -  (اْلَبَصرِ  أَْجلِ  ِمنْ  ااِلْسِتْئَذانُ  ُجِعلَ  إِنَّ

َما)  األضاحً لحوم ادخار فً والسالم الصالة علٌه قوله - ُتُكمْ  إِنَّ ٌْ افَّةِ  أَْجلِ  ِمنْ  َنَه  َدفَّتْ  الَِّتً الدَّ
ُكمْ  ٌْ  ( َعَل

ًِّ ال إلى أعرابً جاء -  كأنه( أسودَ  غالما   وَلَدت امرأتً إن: )فقال وسلّم، علٌه هللا صلّى نب
ضُ  ً   فقال امرأته بزنا ٌَعرِّ : قال. نعم: قال «؟إبل   من لك هل: »وسلّم علٌه هللا صلّى النب

 فأنَّى: »قال. َلُوْرقا   فٌها إن: قال «؟أْوَرقَ  ِمن فٌها هل: »قال. ُحْمر  : قال «؟ألواُنها فما»
 « .ِعْرق نَزعه ٌكونَ  أن عسى وهذا: »قال. ِعْرق   نَزعه ٌكونَ  أن عسى: قال «ذلك؟ هاأتا

ُقلْ  لم وسلّم علٌه هللا صلّى فالنبً  نعم،: الرجلُ  َلقال. لكما الولدُ : قال ولو. لكما الولدُ : له ٌَ
ً   أراد لكن ورسولِه، باللِ  رِضٌنا  مثال   له بفضرَ  الرجل، ٌطمئن أن وسلّم علٌه هللا صلّى النب
ً   وهو القٌاس، بطرٌق بٌئِته ِمن ٌُناِسُبه ْعِرفُ  ال أعراب  .الرجلُ  فاْقَتَنع اإلبَل، إال ٌَ

 
 اإلجماع؟ من األدلة اذكري بعض

 

 وأقر به، وعملوا القٌاس على أجمعوا القوم أن ثبت: ) -هللا رحمه - ٌعلى أبو القاضً قال
ا بعضهم  متوفى ٌعلى أبا فإن فٌها، القٌاس على اإلجماع تحكاٌا أقدم من ( وهذا ذلك على بعض 

 .العلم أهل من طوائف اإلجماع هذا حكاٌة على وتبعه ، هـ٨٥٤ سنة

 

  :فائدة

 الشرٌعةَ  أن َنْعِرفُ  أننا على ِبناء   القٌاسِ  ثبوتَ  ٌْقَتِضً أٌضا   والعقلُ : "عثٌمٌن ابن الشٌخ قال

َتَناَقُض، ال الُمْحَكمُ  والكاملُ  ،وجه   كلِّ  ِمن ُمْحَكمة   وجه ، كلِّ  ِمن كاملة    بٌنَ  التفرٌقَ  أن ومعلوم   ٌَ

، مختلفٌن بٌنَ  الجمعَ  أو ُمَتماِثَلٌنْ  فِقانِ  َتناقُض  فِقُ  حتى واحدا   حكُمهما ٌكونَ  أن بد ال فالُمتَّ  َتتَّ

 ."أٌضا   مختلفا   حكُمهما ٌكونَ  أن بد ال والمختلفانِ  الشرٌعُة،

 .القياس أقساممسألة: 

 القٌاس؟ أقسام ًه ما

اسُ  ٌَ اسُ  - ِعلّة   قِ ٌَ اسُ  - َدالَلة   َوقِ ٌَ  َشَبه   َوقِ
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  الثالثة؟ لألنواع المصنف ترتٌب جاء أساس أي على

 وأرفعها القٌاس مراتب أنواع أعلى هو العلة قٌاسف :القٌاس قوة حسب علىهذا الترتٌب جاء 

ا وأكثرها  بعد ٌأتً ثم الداللة، قٌاس بعده ٌأتً مث القٌاس، مدار وعلٌه استعماال   وأكثرها احتجاج 

 .الصواب عن وأبعدها أضعفها وهو الشبه، قٌاس الَداللة قٌاس

 ؟الشاهد من المتن ذكر ، معالعلة قٌاس عرفً

 .استقلَّت وإن للحكم موجبة العلة فٌه تكون الذي هو :العلة قٌاس

ًَ  *** ِعلَِّتهْ  َمعْ  َداِئر   ُحْكم   َوُكل    لِِشْرَعِتهْ  أَْوَجَبتْ  َقدْ  الَِّتً َوِه

 "للحكم ُموِجَبة   فٌِهِ  اْلِعلّةُ  كاَنتْ  َما"الشاهد: 

  ؟إذا العلة بقٌاس المراد ما

 أن بمعنى الفرع فً موجودةأي  – موجبة فٌه -األصل فً موجودةال أي -العلة كانت ماهو 

 .األصل من بالحكم أولى الفرع ٌكونف - وجوده مع ٌوجد أن ٌجب الحكم

 ؟األصل فً الموجودة العلة من الفرع خلو زٌجو هل

  .العلة من خال   وهو علٌه الفرع نقٌس أن ٌصلح ال

 مقال؟ فٌه "موجبة" المصّنف قول هل

  فقط؟ عالمة هً أو ؟مؤثرة هً أو ؟موجبة هً العلة هلالمسألة فٌها مقال: ف نعم. 

 العلة؟ قٌاس مثال ما

 :  ﴾ ُهَماَتْنَهرْ  َواَل  أُفٍّ  لَُّهَما َتقُل َفاَل  ﴿ :تعالى قوله -

 الحكم: التحرٌم

  الوالدٌن وتقدٌرهما امإكر: التحرٌم علّة

ب، والنِّكاٌة، كالضرب، االحترام وعدم األذى من هفوق هو ما التأَف ف على ٌقاس  والشتم والسَّ

 .ذلك أشبه وما

 بن البراء حدٌث فً جاء فقد :قٌاسا على العوراء بالعمٌاء األضحٌة عن النهً -

ًِّ  فً تجوزُ  ال أربع  ":عازب ٌِّنُ  الَعوراءُ  األضاح   "َعوُرها الَب

 الحكم: التحرٌم

 العٌب الذي فٌهاالعلة: 

اٌقاس  ا قٌاس   ٌ ا، أشد ألنها العمٌاء ، تحرٌمالعوراء على أولو    .ُتجِزئ ال فإذا سوء 
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 ؟ما ذا نعنً بمسالك العلة

 .حكاماأل علل على للوقوف المجتهد ٌسلكها التً هً الطرق

 اذكري بعضها؟

 ..والتقسٌم السبر - اإلٌماء – العقل جهة من االجتهاد - اإلجماع ا:منه عدة بطرقتعرف العلة 

 .علٌها مع التمثٌل العلة؟ مراتب بعض اذكري

ا ٌكون أن :األولى المرتبة-   علٌها منصوص 

لِك أَْجلِ  ِمنْ  ﴿ :تعالى كقوله  ًْ  ﴿ :تعالى وقوله (َذَٰ ُكونَ  اَل  َك نَ  وَلة  دُ  ٌَ ٌْ اءِ  َب ٌَ   ﴾ِمنُكمْ  اأْلَْغِن

 .ااجتهادٌ فً بالعلة العلم ٌكون ما :الثانٌة المرتبة- 
 اتفقوا إذا لكن ملزم؛ غٌر الحقٌقة فً االجتهاد ذاوه ،الفضل ربا فً الملحق مسألة فً المثال -

ا لٌس العلة فً اختالفهم فإن التحرٌم، على العلة أن على  .مؤثر 
 أن قبل اإلناء فًه ٌدٌ إدخال من النوم من القائمَ  والسالم الصالة علٌه النبً بنهً ٌتعلق ما -

ا ٌغسلهما  : فالمسألة خالفٌة:تعبدٌة العلة أو التنجٌس هً العلة له: ثالث 
 تعبدٌة أنها المالكٌة. 
 تنجٌس أنها الحنفٌة . 
 التنجٌس مظنة أنها الشافعٌة. 

 معللة؟ هللا أحكام هل

 معللة وأفعاله وشرعه تعالى هللا أحكام: والجماعة السنة أهل عند األصلالقاعدة و

 األصولٌٌن من تبعهم ومن الجهمٌة قول هو لعلة الوشرعه   هللا أفعالو األحكام بأن القول 

 .المذاهب فقهاء إلى ٌنتسبون الذٌن

 ؟عرفً قٌاس الداللة مع ذكر الشاهد من المتن

 َواَل  الحكم، على َدالَّة فٌه اْلعلَّة وتكون اآلخر على لنَّظٌرٌنا ِبأَحدِ  ااِلْسِتْداَلل هو: الداللة قٌاس

 أَن وهو اآلخر على النَّظٌرٌن ِبأَحدِ  اِلْسِتْداَللا: " -تعالى هللا رحمه - المصنف قال  .ُموجَبة تكون

 "ُموجَبة تكون َواَل  الحكم، على َدالَّة اْلعلَّة تكون

 ؟العلة سقٌا من أضعف الداللة قٌاسلماذا قلنا بأن 

 (.الحكم ٌوجد أن ٌجوز العلة وجدت إذا جائز) أي للحكم مجوز الداللة قٌاس فً الدلٌل ألن

 (وجوده مع ٌوجد أن ٌجب الحكم أن أي) العلة كما فً قٌاس للحكم موجبا   ولٌس

 ؟ الداللة وقٌاس العلة قٌاس بٌن الفرق هو ماإذا 
 للحكم موجبةفٌه  العلة: العلة قٌاس -
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 إذا، فالحكم فً أثر ولها موجودة أّنها بمعنى ،الحكم على دالة فٌه  العلة: الداللة قٌاس -
  .الحكم ٌوجد أن ٌجوز العلة وجدت

  
 هات مثاال عن قٌاس الداللة؟

ا الصبً مال فً الزكاة وجوب -1   :البالغ مال على قٌاس 

 .. .والمسكٌن الفقٌر، حاجة دفع :األمرٌن ذٌنه بٌن الجامعة العلة -
 وٌنمو ٌزٌد أي نام   ماله ألن النماء :العلة :لٌقو من ومنهم

 الوجوب :الحكم -
 
اِتهِ  َوِمنْ  ﴿ :تعالى قوله - تعالى هللا رحمه - القٌم ابن الحافظذكر  -2 ٌَ كَ  آ  َخاِشَعة   اأْلَْرضَ  َتَرى أَنَّ

َها أَنَزْلَنا َفإَِذا ٌْ تْ  اْلَماءَ  َعَل  من أراهم بما عباده سبحانه فدلّ ) وعلّق علٌه بقوله: ﴾ َوَرَبتْ  اْهَتزَّ
 إحٌاء، على إحٌاء   قٌاس وذلك استبعدوه، الذي اإلحٌاء على وشاهدوه تحققوه الذي اإلحٌاء
 وإحٌاء حكمته، وكمال سبحانه قدرته عموم هً الموجبة والعلة بنظٌره، الشًء واعتبار
 ( العلة دلٌل األرض

أُْكلُونَ  الَِّذٌنَ  إِنَّ تعالى: ) قال -3 تَ  أَْمَوالَ  ٌَ ٌَ ا اَمىاْل َما ُظْلم  أُْكلُونَ  إِنَّ ا ُبُطوِنِهمْ  فًِ ٌَ  إنسان   فجاء. (َنار 
ْحُرُم، أٌضا   فهذا ظلما ، بثوِبه اْكَتَسى أو الٌتٌِم، ماءِ  ِمن وشِرب  األكِل، فً اآلٌةُ  كانت وإن ٌَ
 نظٌِره على بالنظٌرِ  اْسِتدالل   ألنو َداللة ؛ قٌاسُ  ذاوه ،مثلُه واللباسُ  ،مثلُه فالشربُ 

 

 مختلفة؟ لعلل القٌاس ٌُستخدم أن ٌجوز هل

 .األصولٌٌن جمهور قول وهو األصولٌٌن قولً من الصحٌح نعم على

 ؟عرفً قٌاس الشبه مع ذكر الشاهد من المتن

 

اسُ  ٌَ دُ  اْلَفْرعُ  ُهوَ  :الَشَبهِ  قِ نَ  اْلُمتَردِّ ٌْ نِ  َب ٌْ ٌُْلَحقُ  أَْصَل ا ِبأَْكَثِرِهَما َف  .َشَبه 

 

  ؟ المصّنف ضبطه ما على مثاله ما

 

ا المملوك العبدقتل    :أصلٌن بٌن متردد ضمانه فإنّ  :عمد 
 وجل عزّ  هللاِ  حقوقِ  فً الحرَّ  ٌُْشِبهُ  فالرقٌقُ  ،الذات فً اإلنسان ٌشبه ألّنه: اإلنسان ضمان -

 وإقامةُ  علٌه، واجبة بالرسالةِ  وسلّم علٌه هللا صلّى للرسولِ  والشهادةُ  علٌه، واجب فالتوحٌدُ 
 أبو) .مال   له لٌس ألنه فال؛ والحج   الزكاةُ  أما علٌه، واجب والصوم علٌه، واجبة الةِ الص
ا باألحرار ألحقه  حنٌفة ٌُقتل بالصورة، إٌثار   هو)زٌد العالمة شٌخنا قال. بالعبد الحر عندها ف

 .العلم أهل أكثر رّجحه الذي هذا (الراجح

 

 إلحاقه رّجح - هللا رحمه - الشافعً إلمامفا الملك فً البهائم ٌشبهألنه ضمان البهائم:  -
 أجزاءه، وتضمن وٌورث وٌوقف ٌباع ألّنه األحرار، دون بالبهائم شبهه لكثرة بالبهائم،
  بالبهائم وإلحاقه

 

ا،ٌن حذر واٌكون أن الشبه قٌاس  ًلمستعمل ٌنبغً  ؟الماذ جد 

 



 معهد علوم التأصٌل [شرح متن الورقات لشيخنا مصطفى مبرم حفظه هللا]

 

 من فٌه ترى ٌٌن،األصول كالم فً نظرت فإذا ،القٌاس أنواع أشكل من هذا النوع ألن

 تكلم ما آخر فً القول على الجوٌنً حمل الذي وهذا الكثٌر، الشًء االرتباك ومن االضطراب
 .غٌره من التمّكن عدم عند اال إلٌه ٌُصار ال إّنه المعنى هذا فً به

ٌّم بن الحافظ قال وحتى   حانهسب هللا ٌحكه فلم الّشبه قٌاس وأّما: )القٌاس من الّنوع هذا ذكر لما الق
ا تعالى قوله فمنه المبطلٌن، عن إاّل   فً الّصواع وجدوا لما قالوا أّنهم ٌوسف إخوة عن إخبار 

ْسِرقْ  إِن} أخٌهم رحل  دلٌلها وال بعلّة والفرع األصل بٌن ٌجمعوا فلم {َقْبلُ  ِمن لَّهُ  أَخ   َسَرقَ  َفَقدْ  ٌَ
 ( باآلخر أحدهما ألحقوا وإّنما

 

 لقٌاس؟ا بهذا قال المذاهب نمِ  منْ 

 

 .المالكٌة جمهور
ا":  فً شرحه الشافعً الفركاح ابن قالو َبهِ  قٌِاسُ  وأمَّ ً   أشارَ  وقدْ  َقبولِِه، فً فُمختَلف  : الشَّ  الشافع

 ًَ   .." الشَبه قٌِاسِ  َقبولِ  إلى عنهُ  هللاُ  َرِض
 
 

 .القياس شروطمسألة: 

ٌّن لنا   ؟القٌاس  بأركان المتعلّقة الشروطالمصّنف لماذا ب

 .الشروط هذه بوجود إاّل  األركان من تحقّقن أن ناٌمكن ال ّنهأل

 شاهده؟ وما المتعلّق بهذه األركان؟ األول الشرط هو ما

 .وهو متعلق بالفرع .لألصل مناسبا الفرع ٌكون أن :األول الشرط

ُكونَ  أَنْ  اْلَفْرعِ  َشْرطِ  ِمنْ و: "وشاهده ا ٌَ  ".لألْصلِ  ُمَناسب 

 ؟الّتمثٌل، مع هذا الّشرط وّضحً

 الجامعةُ  العلةُ  وهو- للحكمِ  بٌَنهما به ٌُْجَمعُ  الذي األمرِ  فً لألصلِ  مناسبا   الفرعُ  ٌكونَ  أن أي
ْجَتمعُ ، األصلِ  وبٌنَ  بٌَنه َتفاُوتَ  فال ،-علٌه  والِمَقٌسِ  للَمقٌِسِ  المناسبةُ  ٌَ  والمقٌسِ  المقٌسِ  ِمن كل   ف

 فّسرو .العكسُ  وال علٌه، المقٌسِ  دونَ  المقٌسِ  فً العلةِ  وصفُ  ٌُوَجدُ  فال العلِة، أوصافِ  فً علٌه
ا وصف ا بٌنهما الجامع بكون معناه "بقوله:  هللا رحمه - المحلًّ ذلك  "للحكم مناسب 

  
بٌذِ  قٌاسُ  :ذلك مثالُ   على األطراِف، فً القِصاِص  وجوبِ  وقٌاسُ  اإلسكاِر، لعلةِ  الخمرِ  على النَّ

 فً الربا علّة فً ٌجتمعان كونهما، قٌاس األرّز على الحنطة لِجناٌةِ ال بجامعِ  النفسِ  فً القصاِص 
 .االّدخار مع االقتٌات وهً المطعومات

 
 شاهده؟ وما المتعلّق بهذه األركان؟ الثانً الشرط هو ما

ُكونَ  أَنْ  ا األصلِ  ٌَ َفق   ِبَدلٌِل   ثاِبت  هِ  ُمتَّ ٌْ نَ  َعَل ٌْ نِ  َب ٌْ   وهو متعلّق باألصل.  .اْلَخْصَم

 ّضحً؟و

ا األصل شرط ٌكون أن أي  .األصل هذا فً الحكم ٌثبت أن وهو بٌنهم، علٌه متفق   بدلٌل   ثابت 



 معهد علوم التأصٌل [شرح متن الورقات لشيخنا مصطفى مبرم حفظه هللا]

 

 الشرح؟ مع الباب هذا فً الفقهٌة المسائل أشهر هً ما

 وسلّم، علٌه هللا صلّى النبً بها أخبر التً األصناف على الفضل ربا فً ٌُقتصر هلمسألة: 

 علٌها ٌُقاس أنه أم ،- وأرضاه عنه هللا رضً - الصامت بن عبادة حدٌث فً جاءت الّتً وهً

ٌّة: الخالف فٌه وقع ما أشهر من ًوه غٌرها؟  بٌن الجمهور والظاهر

افاتفقوا  .قاسوا علٌها غٌرها: الجمهور -1  فً اختلفوا أّنهم إاّل  العلّة هذه وجود على ما نوع 

 .حقٌقتها

ٌّة فً اختلفوا لكنهم ًّ  علٌها، زاد فٌما واختلفوا السّتة األصناف على أجمعواف العلّة هذه ماه  فالنب

َهبُ  بٌعِ  عن نهى: ) تالصام بن عبادة حدٌث فً قال والسالم الصالة علٌه َهبِ  الذَّ ةُ  ِبالذَّ  َواْلفِضَّ

ةِ  ِعٌرُ  ِباْلُبرِّ  َواْلُبر   ِباْلفِضَّ ِعٌرِ  َوالشَّ ْمرُ  ِبالشَّ ْمرِ  َوالتَّ ا ِبِمْثل   ِمْثال ِبَسَواء   َسَواء   الإِ  ِباْلِمْلحِ  َواْلِمْلحُ  ِبالتَّ ن  ٌْ  َع

، ن  ٌْ ا وجاء (أَْرَبى َفَقدْ  اْسَتَزادَ  أَوِ  َزادَ  َفَمنْ  ِبَع  عنه هللا رضً - الخدريّ  سعٌد أبً حدٌث من أٌض 

 باإللحاق قالوا الّذٌن هؤالء أنّ  إال بها، غٌرها إلحاق إلى الجمهور ذهب هنا ومن ،- وأرضاه

ا ٌضعف هذا هذه؟ العلّة هً ما التحرٌم، هو المهمّ  تحرٌمها، مع بٌنهم الخالف وقع  ما نوع 

 واألرز والسبت الزبٌب بأنّ  طائفة فقالت هً؟ ما لكن التحرٌم؛ علّة على اّتفقوا أنـهم إاّل  القٌاس

ٌُؤكل ٌُكال ما كلّ  :فقالوا والتمر والشعٌر البرّ  كحكم ٌُّدخر و ا وٌكون و ا ٌكون فإّنه قوت   هبٌع محّرم 

ا بمثل ِمثال   إاّل  ٌجوز فال مطعوم وكلّ  مطعوم، أّنه البرّ  فً العلّة :آخرون وقال  .بمثل مثال   إاّل   ٌد 

ا كان سواء   بٌد، ٌّة علّتها هً ما والفّضة الذهب مسألة فً اختلفوا ثمّ  مّدخر، غٌر أو مّدخر   النقد

ٌّة  .ذلك غٌر إلى والثمن

ٌّة -2  بن عبادة حدٌث فً ُذكرت الّتً السّتة نافاألص هذه على اقتصرواالذٌن : الظاهر

 .الصامت

 ؟شاهده وما المتعلّق بهذه األركان؟ الثالث الشرط هو ما

ِردَ  أَنْ  ا َتْنَتقضُ  َفال َمْعلُوالِتَها،فً  الِعلَّةِ  فً تطَّ  فً موجودة   العلةُ  تكونَ  أن :ٌعنً. )َوالَمْعن ى َلْفظ 

 بالمقٌسِ  إلحاقُه ٌُْمِكنْ  لم المقٌسِ  فً العلةُ  اْنَتَفت إذا نهأل ؛، ، وإال بُطل القٌاسالمعلوالتِ  كلِّ 

 (.ِمْنَتَقضة   ألنها علٌه؛

 العلة؟ هً ما

 .الّشرعً الحكم على أمارة ٌكون الذي المنضبط الظاهر الوصف هً :العلة

 االطراد؟ حقٌقة ما، ف "تطرد أن "رحمه هللا  قال

أن توجد العلة حٌث ٌوجد الحكم، وأن أي ُوجدت، حٌثما علٌها الحكم ٌترتب أن :االطراد حقٌقة

ٌوجد الحكم حٌث توجد العلة، فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة له، ولو تخلف الحكم عن 

العلة لم تكن هً علة له، ولم ٌكن تابعا  لها فٌشترط فً العلة أن تكون مطردة فً جمٌِع 

 .معلوالِتها
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 من صورة فً العلة وجدت كلما باستمرار توجد تمرتس :تطرد أن معنىقال الشٌخ الرملً: 

 فٌكون ومدخر مقتات بأنه ٌوصف أن ٌصح شًء أي ،المتقدم فمثالنا الحكم، معها وجد الصور

 أصل، الخمر التحرٌم، وجد شًء فً اإلسكار وصف وجد كلما كاإلسكار، وكذلك الربوٌات من

 ال أم ٌسكر هل نقول النبٌذ اإلسكار، التحرٌم؟ علة هً ما لماذا؟ محرم الخمر ، فرع النبٌذ

 فهو اإلسكار وصف فٌه وجد شًء وأي محرم فالنبٌذ التحرٌم علة فٌه وجدت إذن ٌسكر، ٌسكر؟

 ".بها عللت التً األحكام بمعلوالتها والمراد العلة اطراد معنى هذا محرم

 ؟ذا الشرط الثالثله مثلوا بماذا

 من جمع ذهب وقد .التكافؤ مع العدوان العمد بالقتل النفس فً القصاص ٌُعلل بأن لذلك مثَّلوا

ا ٌكون ال النقض أن إلى األصولٌٌن من األئمة  بٌن خالف   فٌه كله وهذا للعلة، مبطال   ولٌس قادح 

 .العلم أهل

ٌُوِجُب  :أن ٌقال :وهو انتقاض العلة لفظا   :مثاُل األولِ قال الشٌخ ابن عثٌمٌن: " القتُل بالُمَثقَِّل 
ِد، والجامُع بٌَنهما القتُل العمُد الُعْدوانُ الِقصاَص   .كالقتِل بالُمَحدَّ

ْجَرُح، أو الخشبُة، فلو ضرب بها شخص شخصا  فمات، فهذا  :مثاُل الُمَثقَّلِ  ٌَ الحجُر الذي ال 
ٌُْقَتص  منه؛ ألنه ال  :ٌُْقَتص  منه عند ُجمهوِر العلماِء رحمهم هللا، وقال بعُض أهِل العلمِ  إنه ال 

دة  كالسكٌِن مثال  قِ   .صاَص، إال إذا كانت اآللُة محدَّ
ْقُتُل بِثَقلِه  ٌَ فعنَدنا اآلن القتُل بالسكٌِن عمدا  ُموِجب  ِللِقصاِص ، والقتُل بالخشبِة ونحِوها مما 

، ومنهم َمن قال :مختَلف  فٌه، منهم َمن قال ْعَتَبُر ِشْبَه عمد  ٌُ إن فٌه قِصاصا ،  :ال قِصاَص، وأنه 
ِد تماما  وهم ا  .لُجمهوُر، وعلَّلوا بأنه عمد  كالمحدَّ

ْقَتُل  :لكن إذا علَّْلنا بأنه عمد  قال لنا قائل   ٌُ هذه العلُة ُمْنَتَقضة  بما لو قَتل الرجُل ابَنه عمدا  فإنه ال 
 هكذا مثَّل فً الشرحِ  .به على رأيِ الُجمهوِر، مع أن العلَة ـ وهً الَعْمدٌُة ـ موجودة  

واَب فً إجراِء القٌاِس فً هذا أن نقولَ وهذا المثا القتُل بالمَثقَِّل ُموِجب   :ُل فٌه نظر  ؛ ألن الصَّ
ْقُتُل، فالقتُل  ٌَ ِد  ْقُتُل غالبا ، هذه هً العلُة، فكما أن القتَل بالمحدَّ ٌَ ِد؛ ألن كالّ  منهما  للِقصاص كالمحدَّ

ْقُتُل، وهذا  ٌَ ْنَتقُِض علٌنا بالمَثقَِّل الثقٌِل مع الضرِب به بقوة   ٌَ هو تعلٌُل الجمهوِر، وعلى هذا فال 
 .بقتِل الوالِد البِنه

ْنَتقُِض علٌنا حتى فً هذه الحاِل ، فٌقالُ  ٌَ د  فإنه ال قِصاَص مع  :لكن قد  إذا قَتل الوالُد ابَنه بمحدَّ
ِد، لكنَّ َمْنَع قتِل الوالِد بابِنه لٌس لعدِم  شروِط القصاِص، لكن وجوِد الَعْمدٌِة، ومع وجوِد المحدَّ

ةُ، ولهذا فً الحقٌقِة ال َنِجُد مثاال  صحٌحا  لهذه المسألةِ  ، وهو األُُبوَّ  .لوجوِد مانع 
ردة ، ُتوَجُد إذا ُوِجد الحكُم، وَتْنَتفًِ إذا اْنَتفى  :والواقُع فٌها أن نقولَ  إن العلَة ال بدَّ أن تكوَن ُمطَّ

ِردة  فقد تبَ   .ٌَّن أنها لٌست هً العلةَ الحكُم، فإن لم تكْن ُمطَّ
كاةُ فً المواشً لدفِع حاجِة الفقٌرِ  :أن ٌقالَ  :مثاُل الثانً، وهو انتقاُض العلِة معن ى  .َتِجُب الزَّ

ردة ؛ ألن اإلنساَن الذي عنَده جواهُر ُتساِوي قٌمُتها آالفا  لٌس علٌه  :فٌقالُ  هذه العلُة غٌُر مطَّ
اه، وهذا المثاُل فٌه نظر  أٌضا ؛ ألن المؤلَف رحمه هللا زكاة ، مع أن حاجَة الفقٌِر َتْنَدف ُع فٌما لو زكَّ

ًِّ قٌاسا  على ماِل البالغِ  ، [(107)]نفَسه ذكر فٌما َسبق وجوَب الزكاِة فً ماِل الصب ؛ ألنه نام 
، ال مجرُد دفِع حاجِة الفقٌِر، ولو كانت العلةُ  دفَع  فالعلُة فً وجوِب الزكاِة فً المواشً أنها نامٌة 

 .حاجِة الفقٌِر لكانت الزكاةُ واجبة  فً كلِّ مال  
ردةُ  :على كلِّ حال  نحن ال نوافق كالم المؤلِف رحمه هللا فً هذا الموضوِع، بل نقولُ  العلُة المطَّ

ردة ،  هً التً إذا ُوِجَدُت ُوِجد الحكُم، وإذا ُوِجد الحكُم ُوِجدت، وما لٌس كذلك فهً علة  غٌُر مطَّ
ٌَصِ   ".ح  التعلٌُل بهاوال 
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 مثال آخر للتوضٌح:
ِ  ِذْكرِ  إَِلى َفاْسَعْوا)  :تعالى لقولِه محرم ؛ الثانً الجمعةِ  نداءِ  بعدَ  البٌعُ  :قائل   قال لو  َوَذُروا هللاَّ

عَ  ٌْ مة   الهبةُ  :قائل   قال فلو .(اْلَب ، عقدُ  ألنها أٌضا ؛ محرَّ  القٌاُس؟ هذا ٌَِصح   فهل البٌِع، كعقدِ  تملٌك 
ِردة   العلةُ  كانت إذا َنْنُظُر، :الجوابُ  ردة  غٌرَ  كانت وإذا القٌاُس، صحَّ  ُمطَّ  .القٌاسُ  ٌَِصحَّ  لم ُمطَّ
ْكُثرُ  والشراءَ  البٌعَ  أن البٌعِ  فً العلةُ   وعقودِ  الهباتِ  عقودِ  بٌنَ  قاَرْنتَ  لو ولهذا المجتمعاِت، فً ٌَ
 .البٌعِ  لعقودِ  بالنسبةِ  قلٌلة   الهباتِ  عقودَ  َلوَجْدتَ  والشراءِ  البٌعِ 
ْكُثرُ  والشراءَ  البٌعَ  ألن وذلك مطردة ؛ غٌرُ  هنا العلةَ  بأن نقولَ  إذا    إلٌه، َتْدُعو والنفوسُ  جّدا ، ٌَ

رادِ  لعدمِ  والشراِء؛ البٌعِ  على الهبةِ  قٌاسُ  ٌَِصح   فال الهبِة، بخالفِ   .فٌهما العلةِ  اطِّ
 معاوضة عقد بٌع اإلجارة إن :قلنا الثانً؟ الجمعة نداء بعد التأجٌر فً تقولون ما :قائل قال ولو
 .كالبٌع الجمعة علٌه تجب لمن تصح فال البٌع حكم فً فهً المشاحة على مبنً
 

ًَ  :واْلِعلّةُ  :ما مراد المصّنف بقوله  "؟ للُحْكمِ  اْلَجالَِبةُ  ِه

 .لمعتزلةا قول عٌن هذا بل السنة أهل بهذا ٌقل ولم للحكم، المؤثرة هً أنها ٌعنً

 السنة؟ أهل موافق لما علٌه قول هذا هل

 القٌاس باب فً أدخلوها التً الكالمٌة المسائل من المسألة هذهف ،المعتزلة قول عٌن هذا بلال، 

: كتبه بعض فً - تعالى هللا رحمه - األمٌن العالمة قول علٌها ٌصدقو ٌكون ما أخطر منوهً 

 .الرماد تحت النار

 المسألة؟ ههذ ترجع مبحث أي إلى

 ."العقلٌٌن والتقبٌح التحسٌن" مبحث

  ؟"العقلٌٌن والتقبٌح التحسٌن" مسألة فً واألشاعرة والمعتزلة السنة أهل بٌن الخالف هو ام

 المباح فهو العقل حسّنه فما الشرع، ورود دون العقلٌٌن والتقبٌح بالتحسٌن قالوا المعتزلة .1

 مؤثرة العلة . وقالوا أٌضا بأنّ العقل إلى اتهملحاج النفً فً وافغل والعكس بالعكس: والحق

 .بذاتها الحكم فً

: غلوا الشرع بورود األشٌاء نعرف وإنما إطالق ا، للعقل تقبٌح وال تحسٌن ال قالوا األشاعرة .2

 وجعلوها الحكم، على وعالمة أَمارة العلة جعلوا. والعقل إلغاء مع الشرع لقضٌة اإلثبات فً

 .مالحك لهذا معِرف ا وصف ا

 شرع الكتب، وأنزل الرسل أرسل - وتعالى تبارك - هللا ألن وسط بٌن األمرٌن، السنة أهل .3

 قلنا فإذا معلوم، أمر   وهذا فٌها والتفقه فٌها والمراس فهمها العقول هذه إلى وأوكل الشرائع،

 نأ هنا المقصودف .الحكم لهذا الجالب هو لٌس الشرع أن فمعناه للحكم الجالبة هً العلة بأن

 ":القواعد" نظم فً هللا رحمه السعدي ابن . قال اإلمامعلته مع دائر الحكم

ًَ  *** ِعلَِّتهْ  َمعْ  َداِئر   ُحْكم   َوُكل    لِِشْرَعِتهْ  أَْوَجَبتْ  َقدْ  الَِّتً َوِه
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 إما لشرعٌته أوجبت الحكم هذا فً وجودها مع أو الحكم لهذا دورانها مع أوجبت قد أنها ٌعنً

ا  ٌّ اإ وإما نف  .ثبات 

 القٌاس؟ فٌها استعمل التً الفقهٌة المسائل بعض اذكري

  الفضل ربا فً تقدمت التً الربا مسألة .1

ا أفطر من حكم .2  رمضان نهار فً جامع من مع ٌاسهوق  رمضان نهار فً عامد 

 .استعمالها عن النهً مع والفّضة الذهب أوانً فً والشرب األكل مسألة .3

 المعذور غٌر حق فً الصالة قضاء .4

 

 ؟ األشٌاء فً األصل مسألةإلى ماذا ترجع 

 

 قول هو كما الشرع دون بالعقل حجة تقوم هل وهو ."العقلٌٌن والتقبٌح التحسٌن" مسألة إلى 
 من مركبة الحجة أن أم األشاعرة، قول هو كما بالشرع إال تقوم ال الحجة أن أو المعتزلة،
 أئمة قول هو كما لها، ومبٌن الحّجة هلهذ كاشف العقل وأن الشرع فٌها األصل وأن األمرٌن
  ."المنعم شكر" مسألة ذلك على وتفرع السلف، وجمهور السنة

 

 إجماال؟ المسألة هذه فً المصنف ذكرها التً األقوال هً ما

 

 : قول البغدادٌٌن من المعتزلة بالتحرٌم القول .1
 : قول البصرٌٌن من المعتزلة بالتوقف القول .2
 رهمقول غٌ:  باإلباحة القول .3

 

 اإلجماع؟ هذا حكى الذي ومن ؟ المسألة فً علٌه المجمع األمر هو وما

 .حكاه شٌخ االسالم ابن تٌمٌة رحمه هللا  .واإلباحة الحلّ  األشٌاء فً األصل أنّ  على :اإلجماع
 ورود قبل فٌما مفترضة المسألة وهذه الشرع، بورود إالّ  هذا غٌر ٌُعرف ال أنههو  : السبب
 َلُكم َخَلقَ  الَِّذي ُهوَ  ﴿ -وتعالى تبارك– هللا قال .له حكم ال الشرع ورود قبل كائن هو وما الشرع،

ا ا اأْلَْرِض  فًِ مَّ  البدّ  الشرع وأنّ  بحّجة، لل قائم من تخلو ال األرض أنّ  على ٌدل ومّما  ﴾َجِمٌع 
ٌّة فً وجوده من نْ  َوإِن﴿ :الكرٌم كتابه فً - وتعالى تبارك - هللا قال ما :البشر ة   مِّ  فٌَِها َخاَل  إاِلَّ  أُمَّ
ُكونَ  لَِئالَّ  ﴿ :الكرٌم كتابه فً - وتعالى تبارك - الرب قاله وما ﴾ َنِذٌر   اسِ  ٌَ ة   اللَّـهِ  َعَلى لِلنَّ  َبْعدَ  ُحجَّ

ُسلِ   ( الر 
 الباب؟ هذا فً القاعدة هً ما

   .الشرع هذا بورود إال حكم ٌثبت ال أنه هو :الباب هذا فً القاعدة


